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ABSTRAKT 
Vår undersöknings syfte är att belysa rektorernas roll i arbetet kring elever med ADHD-

problematik. Vilket stöd rektorer kan erbjuda sina pedagoger både resursmässigt och i 

sitt ledarskap. Studien belyser även rektorernas kunskap kring vilket stöd elever med 

denna problematik behöver. Undersökningen utgår från tre frågeställningar och är en 

kvalitativ intervjustudie. 

Studien lyfter fram rektorers tankar kring deras roll gällande ADHD-problematik och 

poängterar olika sätt att bemöta dessa elever. De lyfter fram möjligheten till extra stöd i 

klassrummet, kompensatoriska hjälpmedel etc. I undersökningen var rektorerna även 

överrens om att elever med en ADHD-problematik kräver anpassningar och att 

pedagogerna alltid ska eftersträva inkludering efter bästa förmåga. De lyfter 

problematiken som kan uppstå när en elevs koncentrationsnivå i klassrummet sjunker. 

Här förespråkar de struktur och organisering från pedagogens sida för att underlätta för 

eleven. Det stöd som rektorerna erbjuder sina pedagoger i sådana här situationer är 

kompentensutbildning, tillgång till vuxenstöd och i synnerhet stöd från specialpedagog. 

På skolorna finns även en elevhälsa som agerar som ett extra stöd gällande elever med 

svårigheter. 

Nyckelord: ADHD, barn i behov av särskilt stöd, rektor, stöd, elev, rektors ansvar, 

klassrum, sociokulturellt perspektiv. 
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1 INLEDNING 
Gillberg (2008) påpekar att vissa barn med en ADHD-problematik har en nedsatt 

kognitiv funktion i hjärnan, vilket leder till att ett barn kan ha brist i sitt arbetsminne. 

Barnet har alltså svårt att ta emot och bearbeta information samt ta emot flera 

instruktioner samtidigt. Detta påverkar skolan i högsta grad då barn förväntas kunna 

utföra ett visst arbete under en viss tid. För att detta ska gå krävs att barnet är 

koncentrerat på uppgiften under tiden (a.a.). För att kunna hjälpa dessa barn måste 

pedagoger och skolan vara väl insatta i problemet och veta hur de ska gå tillväga för 

att nå fram till barn med denna problematik (Vereb, DiPerna 2004). I Lgr11 

(Skolverket, 2010) lyfts det fram att skolan idag ska vara en skola för alla och det är 

skolans ansvar att kunna hjälpa även de barn som har svårigheter, exempelvis de med 

en ADHD-problematik.  

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma 

sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla (Skolverket, 2010, s. 9.). 

ADHD är vanligt förekommande i dagens samhälle och detta syns tydligt i skolans 

verksamhet. Vi har själva stött på denna problematik i verksamheten och sett 

pedagoger kämpa med att nå fram till dessa elever, samt frustrationen kring brist på 

resurser. Frustrationen har ofta riktats mot rektorer och administration. Rektorers 

huvudsakliga mål är att alla elever ska nå målen oberoende av förutsättningar, därför 

känns det viktigt att ta reda på hur rektorer arbetar för att nå detta resultat. 
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2 BAKGRUND 
I följande kapitel kommer vi ta upp vad ADHD innebär samt hur pedagoger och 

rektorer kan stödja dessa elever. Vi kommer även ta upp vad rektorer har för ansvar 

gentemot dessa elever kopplat till läroplanen och skollagen. I detta kapitel kommer 

även vårt teoretiska ramverk som vi valt att utgå från presenteras. 

2.1 Skolans uppdrag 

Nedan presenteras skolans ansvar gentemot läroplan och skollag samt rektorers 

ansvar kopplat till dessa.  

2.1.1 Lgr11 
Varje elev har rätt att få gå i skolan och där få utvecklas och få möjlighet att 

övervinna svårigheter. Värden som skolan ska förmedla är bland annat att alla 

människor är lika mycket värda samt främja förståelsen för andra människor. Ingen 

elev ska utsättas för diskriminering på grund av en funktionsnedsättning. Elever har 

olika förutsättningar och behov, skolan har där ett ansvar för att dessa elever når 

målen och anpassa undervisningen efter elevers olika förutsättningar och behov. I en 

skola för alla kan inte undervisningen utformas lika för alla utan måste utformas efter 

varje elev, skolan har ett ansvar att hitta olika vägar för att nå målet. (Skolverket, 

2010) 

2.1.2 Skollag 
Skolväsendet ska främja alla barns utveckling och lärande. Varje barn har rätt till en 

utbildning i en trygg miljö och den ska vara kostnadsfri. Barn har olika behov och 

skolan ska anpassa undervisningen utefter dessa. Skolan ska även se till att alla 

elever trots olika förutsättningar kan ta del av undervisningen och uppnår 

kunskapskraven. Skolan ska även motvärka diskriminering och främja lika 

rättigheter och möjligheter för bland annat elever med ett funktionshinder.  

Om det framkommer uppgifter om att ett barn inte kommer att uppnå 

kunskapskraven eller ett nationellt prov ska det anmälas till rektor. Det är sedan 

rektors ansvar att detta utreds i samråd med elevhälsan. En elevhälsa ska finnas på 

alla grundskolor.  Den ska arbeta förebyggande och omfatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.  Om eleven är i behov 

av särskilt stöd ska detta ges. Tillgång till personal med specialpedagogisk 

kompetens ska finnas på alla skolor för att alla elever ska uppnå kunskapskraven. För 

elever med särskilda behov ska även skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator 

finnas till hands (Utbildningsdepartementet, SFS 2010:800). 

Rektor har även ansvar för att ett åtgärdsprogram utförs och följs upp.  

9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av 

programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur 

åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska 

ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. 

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska 

ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad 

studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon 

annan. 

Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn 

eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett 
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åtgärdsprogram inte ska utarbetas. (Utbildningsdepartementet, SFS 2010:800, 

kapitel 3) 

2.1.3 Rektors ansvar 
Under de senaste åren har rektorers arbetsuppgifter ökat och det ställs högre krav 

från omgivningen. Deras arbete innebär ett stort handlingsutrymme, dock med 

begränsningar som styrs på kommunal och nationell nivå. Rektors uppdrag, ansvar 

och vilka handlingar och normer samhället förväntar sig att rektorer ska följa regleras 

i skollagen, skolformsförordningar och läroplaner (Hallerström, 2006). Det 

övergripande målet för rektorer är att skolan riktar sig mot att nå de nationella målen 

(Englund, 2011). För att detta ska uppnås krävs det att rektorer leder och samordnar 

det pedagogiska arbetet i sitt verksamhetsområde. Som tidigare nämnts (se skollagen, 

s. 4) är det rektorns ansvar att åtgärdsprogram utförs och följs upp. Det är även 

rektors ansvar att utföra en anmälan till socialnämnden när pedagoger eller annan 

personal befarar att ett barn far illa (Utbildningsdepartementet, SFS 2010:800). 

I en studie av Hallerström (2006) anser rektorer att deras uppdrag är att sätta eleven i 

fokus. Det innebär att skolan ska ta hänsyn till varje individ, dess behov och 

förutsättningar, särskilt då det handlar om barn i behov av särskilt stöd. Alla barn är 

olika och har olika förutsättningar för att lyckas med att nå målen i skolan (a.a.). 

Enligt en undersökning av TALIS (2009) påvisas att rektor påverkar elevresultaten, 

det är därför viktigt att de arbetar gentemot hela skolan och följer sitt uppdrag (a.a.). 

Det är även av stor vikt att rektorer får fortbildning kring sitt uppdrag för att förbättra 

sina förutsättningar att utveckla skolans och elevernas resultat (Pont, m.fl, 2008).  

Det är viktigt att som rektor fungera som en pedagogisk ledare (Englund, 2011). Då 

rektor har en pedagogisk bakgrund ökar möjligheten att utveckla skolan, vilket är en 

viktig förutsättning (Hallerström, 2006). I en rapport av utbildningsdepartementet 

(2011) angående fortbildning för rektorer framkommer det i flera studier att rektorer 

är dåliga på att föra dialog med pedagogerna. De visar även på att rektorer sällan är 

drivande i pedagogiska frågor (a.a.). Ofta får pedagogerna stor frihet i sitt arbete från 

rektors håll och det sker därför få diskussioner kring pedagogiken (McKinsley & 

Company 2007). Vidare i sin rapport menar de att rektorerna bör handleda och ägna 

mycket tid åt pedagogerna och deras arbete för att eleverna ska nå målen och bästa 

möjliga resultat (a.a.). Rektorer behöver följa upp och ge återkoppling till pedagoger 

och det arbete de utför (Utbildningsdepartementet, 2011).     

Skolverket (2001) har gjort en undersökning bland rektorer angående elever med 

funktionshinder. Där framkom det att de flesta rektorer anser att de ekonomiska 

resurserna är tillräckliga för dessa elever. Endast ett fåtal rektorer påvisade bristande 

resurser. I undersökningen framkom det även att elever med en diagnos prioriteras av 

skolan. För att en elev med ett funktionshinder ska få tillgång till en assistent eller 

andra stödåtgärder krävs ofta en diagnos, ibland kan en diagnos medföra ökade 

ekonomiska resurser. 

2.2 ADHD 

ADHD-problematik tillhör gruppen neuropsykiatriska funktionshinder och är en 

förkortning av Attention- Deficit- Hyperactivity- Disorder (Axengrip & Axengrip, 

2002). ADHD är en relativt ny term i Norden, tidigare benämndes sjukdomen som 

MBD-problematik (Gillberg, 2008).  
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2.2.1 ADHD-symptom 
De symptom som karaktäriserar ADHD är framförallt uppmärksamhetsproblem, 

impulsivitet och överaktivitet (Beckman & Fernell, 2007). Men ADHD kan även 

visa sig på andra sätt så som tystlåtenhet, klumpighet och de med långsam 

uppfattning (Juul, 2005). Tufvesson och Tufvesson (2009) menar att dessa symptom 

kan leda till brist i sociala och kognitiva förmågor samt inlärningssvårigheter. Detta i 

sin tur kan leda till att barnen upplever svårigheter i att hålla sig fokuserade i en 

miljö och koncentrationen bryts. Beckman och Fernell (2007) menar att det finns 

många barn som har ett eller flera av de typiska symptom som karaktäriserar ADHD, 

men lyfter fram att dessa symptom måste finnas hos personen under en längre period. 

Symptomen kan vara en reaktion på en olämplig uppväxtmiljö eller kroppslig 

sjukdom. För att få en ADHD-diagnos måste barnet under en längre tid uppvisa ett 

eller flera symptom och avvika från vad man kan förvänta sig utifrån 

utvecklingsnivå, ålder och kön (a.a.). Gillberg (2008) lyfter att det idag är minst ett 

barn i varje klass på 15 elever som har en ADHD-problematik.  

2.2.1.1 Uppmärksamhetsproblem 
Organisering och planering styrs framförallt av hjärnans pannlober och det är här 

man kan märka att det finns en brist hos barn med en ADHD-problematik (Beckman 

& Fernell, 2007). Ett barn med ADHD kan ha brist i det så kallade arbetsminnet, 

detta leder till att man har svårt att bearbeta och hålla kvar information samt att ta till 

sig och uppfatta flera olika instruktioner (Gillberg, 2008). Svårigheter i att uppfatta 

instruktioner är även något Hellström (2008) poängterar. Hon lyfter också att barn 

med en ADHD-problematik kan ha svårt att komma igång med uppgifter och att de 

har en bristande uthållighet vilket resulterar i att de kan ha svårt att avsluta det de 

påbörjat. Janeslätt (2009) påpekar att många barn med ADHD även har en bristande 

tidsuppfattning. Hon menar att barn med en ADHD-problematik ofta ligger något år 

efter sina jämngamla när det rör tidsuppfattning och behöver därför extra stöd och 

hjälp när det kommer till hur tiden ska nyttjas. Gillberg (2008) lyfter fram att den 

bristande tidsuppfattningen inte behöver innebära att barnet inte kan klockan, utan att 

barnet i själva verket inte har en självklar känsla för tid. De kan på så vis inte avgöra 

om en lång eller kort tid förflutit. Detta är något som Hargreaves (1994) benämner 

som fenomenologisk tid. Han menar att tid kan uppfattas olika av olika människor, 

en människas inre tidsupplevelse kan strida mot det klockan visar. Man kan uppleva 

att tiden rusar iväg eller att den kryper fram (a.a.) Denna sorts tidsupplevelse är något 

som alla personer upplever olika, men för just barn med ADHD förstärks detta. 

Gillberg (2008) menar att avsaknaden av tidskänsla ofta kan upplevas som bristande 

i planering.  Han lyfter att det i själva verket kan ha funnits en plan, dock lyckades 

barnet inte förverkliga denna på grund av uppfattningen kring hur lång tid som 

förflutit (a.a.). Som tidigare nämnts kom Janeslätt (2009) fram till att elever med 

ADHD ligger runt ett år efter jämnåriga i tidsuppfattning och tidshantering, vilket 

tyder på att dessa elever har en senare mognad angående tid. Det kan leda till att 

dessa barns självbestämmelse påverkas och de lätt blir beroende av andra (a.a.).  

2.2.1.2 Impulsivitet 
Beckman och Fernell (2007) och Hellström (2008) påpekar att barn med en ADHD-

problematik brister i att kunna stoppa impulser och går till omedelbar handling. De 

har inte tid att jämföra tidigare händelser eller se konsekvenserna i sitt handlande. I 

och med detta tar det lång tid för barn med en ADHD-problematik att lära sig av 

egna erfarenheter och de får därmed svårt att anpassa sig till en grupp och bli 
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accepterad utefter samhällets normer (a.a.). Hellström (2008) menar vidare att nuet 

tar över för barn med denna problematik och att de därför kan ha bristande 

målinriktning och planering. Något som kännetecknar en ADHD-problematik är att 

barnet vill ha sina behov tillfredställda omedelbart, imorgon existerar inte. Hon 

poängterar vidare hur viktigt en struktur i vardagen är för barn med en ADHD-

problematik då impulsiviteten ökar i situationer som är ostrukturerade, exempelvis 

grupparbeten där eftertanke och reflektioner krävs av eleven.  

2.2.1.3 Överaktivitet 
Hellström (2008) lyfter att överaktivitet länge ansågs vara det mest framträdande 

draget vid ADHD. Juul (2005) menar att barn med ADHD gärna distraheras och rör 

sig runt i klassrummet, vilket även Hellström (2008) lyfter. Barn med en ADHD-

problematik har svårt att reglera aktivitetsnivån efter uppgiften, den kan antingen bli 

för hög eller för låg (Juul, 2005 och Hellström 2008). De visar även svårigheter i att 

sitta stilla och varva ner, vilket kan vara väldigt utmattande för elever med denna 

problematik. Hellström (2008) menar att man kan uppleva att barnet efter en stund är 

helt utbränd på energi och bli passiv. Hon lyfter vidare att elever med en ADHD-

problematik ofta upplevs rastlösa, trummar med fingrarna, har sömnproblem och 

behöver konstant vara sysselsatta.  

2.3 Stöd till elever med ADHD 

Här presenteras hur pedagoger kan stödja elever med en ADHD-problematik utifrån 

klassrumsmiljö, struktur och tid, pedagogiska hjälpmedel, vuxenstöd och 

åtgärdsprogram samt kompetens. 

2.3.1 Klassrumsmiljö 
Elever med en ADHD-problematik behöver en anpassad klassrumsmiljö för att öka 

möjligheterna till lärande (Tufvesson & Tufvesson, 2009). Hellström (2007a) 

påpekar vikten av att anpassa klassrumsmiljön för dessa elever genom att ge dem en 

avgränsad sittplats i klassrummet, gärna i ett hörn eller en avgränsad del av rummet 

och nära läraren. Klassrummet får inte vara för rörigt och saker måste finnas på 

bestämda platser. Tufvesson och Tufvesson (2009) har i sin undersökning riktat in 

sig på olika miljöfaktorer, två av dem är auditiv- och visuell miljö som båda 

innefattar faktorer som påverkar elever med ADHD. Den auditiva miljön handlar om 

ljud. Bakgrundsljud och ljud är stora faktorer som stör koncentrationen. De ljud som 

kommer utanför skolans område kan skolan inte påverka, men ljud inne i 

klassrummet som samtal, datorer, skrapljud från stolar, människor som talar i 

korridoren etc. är alla påverkningsbara. Även Skolverket (2001) påpekar att bullriga 

miljöer försvårar för elever med ADHD. Genom att ha ett hemklassrum och undvika 

förflyttning i korridorer med hög ljudvolym skapas en miljö där eleven kan känna 

trygghet (Skolverket, 2001). Att ta bort alla ljud är svårt och en stor utmaning, men 

enligt Tufvesson och Tufvesson (2009) borde det vara av stor prioritet då det stör 

elevers koncentrationsmöjligheter. Den visuella miljön handlar om faktorer som 

påverkar vad eleven ser. Eleven påverkas lätt av saker som sker utanför fönstret. 

Därför är en bra åtgärd att använda sig av persienner eller gardiner för att blockera 

vyn ut eller att eleven sitter vänd bort från fönstret. Dock behöver eleven en ljus och 

öppen miljö där eleven kan ha översikt över vad som händer. Detta är viktigt då 

ingenting bör vara överraskande. En bra visuell miljö för en elev med ADHD ska 

innehålla så få intryck som möjligt för att hålla uppe koncentrationen (a.a.). Även 
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Juul (2005) påpekar vikten av att avskärma elever med ADHD från oförutsedda 

intryck och menar att man på så vis minskar mängden stimuli för eleven.        

2.3.2 Struktur och tid 
Ofta har barn med ADHD en bristande tidsuppfattning, vilket leder till att de ofta 

kommer försent. Barn med ADHD har svårigheter i att planera och att se framåt 

vilket kan leda till att de påbörjar saker försent då de har svårt att förstå hur lång tid 

saker och ting tar (Gillberg, 2008). Hjälpmedel för elever med ADHD angående 

tidsuppfattning kan vara scheman och fasta rutiner (Gillberg, 2008). Juul (2005) 

påpekar vikten av att låta elever med ADHD ha fasta rutiner, vilket ger trygghet. 

Allting som upprepas i vardagen ger en trygghet för elever med bristande 

tidsuppfattning. Det är därför viktigt att man som pedagog är strukturerad i arbetet 

med dessa elever, då det är ansträngande för eleven om rutinerna ändras (a.a.). Andra 

hjälpmedel för att underlätta för eleven kan vara att använda sig av olika sorters tids- 

och planeringshjälpmedel som timglas, timer, kalendrar och scheman så att de får en 

överblick över tiden de har till sitt befogande (Hellström, 2007a). 

2.3.3 Pedagogiska hjälpmedel 
För att stödja elever med ADHD-problematik finns olika hjälpmedel som underlättar 

inlärningen. Genom att använda sig av färgmarkeringar på elevens tillhörigheter får 

eleven en förståelse för vad man själv äger (Hellström, 2007a). Man kan även 

använda sig av en färgad tejp och rama in elevens plats, detta ger förtydligade ramar 

och eleven ser vart gränsen går (Axengrip & Axengrip, 2002). Elever med ADHD 

har ofta svårt med motoriken, vilket gör det svårt för dem att skriva, ibland kan det 

hjälpa med en större penna (Hellström, 2007a) eller att eleven får skriva på datorn 

(Axengrip & Axengrip, 2002). Hellström (2007a) ger förslag på hur lärares 

undervisning kan se ut för att på bästa sätt underlätta för elever med ADHD. Genom 

att hela tiden uppmuntra och ge komplimanger blir eleven lugnare. Då eleven gör 

saker som är mindre bra kan det bästa i många situationer vara att ignorera för att 

inte ge uppmärksamhet till det dåliga beteendet (a.a.). I en studie gjord av Geng 

(2011) framkom däremot att ignorerat beteende ger en negativ respons från eleven. 

Något både Geng (2011) och Hellström (2007a) är överrens om är att då en pedagog 

höjer rösten leder det till negativ respons från eleverna. Hellström (2007a) anser 

vidare att genom ett enkelt språk med tydligt kroppsspråk från läraren underlättar det 

för eleven. Det är också av stor betydelse att eleven får hjälp med att komma igång 

och avsluta sina arbeten då det kan vara stora moment som upptar tid och förvirring 

(a.a.). Elever med ADHD uppfattar nya moment och överraskningar negativt. 

Läraren kan underlätta detta för eleven genom att förvarna innan lektionen vad som 

ska ske och ge signaler i förväg om en fråga kommer att riktas till eleven (Kutscher, 

2008). 

2.3.4 Vuxenstöd och åtgärdsprogram 
För elever med svårigheter är det viktigt att skriva och upprätthålla ett 

åtgärdsprogram, där man sätter upp realistiska mål och strategier för att uppnå målen. 

Åtgärdsprogrammet måste utvärderas och upprätthållas regelbundet (Skolverket, 

2001 och Hellström, 2007b). Insatser i samband med elever med ADHD är ofta 

specialpedagogik och extra vuxenstöd. Enligt Juul (2005) är dessa elever berättigade 

specialundervisning, den kan ske i klassrummet, enskilt eller i mindre grupp (a.a.). 

Då eleven får specialundervisning kan den helt anpassas efter elevens behov, med ett 

lugnt tempo, avskildhet och konstant vuxenstöd (Skolverket, 2001). Att få vistas i en 
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mindre undervisningsgrupp kan ge flertalet barn med ADHD bättre förutsättningar 

(Hellström, 2007b). Skolverket (2001) och Hellström (2007b) anser att en extra 

resurs i klassrummet är ett bra stöd. Eleven tas då inte ut ur sitt sammanhang, 

klassen, men får extra pedagogiskt stöd i inlärningen och det sociala samspelet. Det 

kan innebära att en speciallärare befinner sig inne i klassrummet och/eller att man 

har tillgång till en klass- eller personlig assistent.    

2.3.5 Kompetens 
Forskning tyder på att lärares kompetens är av stor vikt för att tillgodose elever med 

särskilda behov. Läraren spelar en nyckelroll i upptäckten av särskilda behov hos 

elever (Vereb, DiPerna, 2004), men för att kunna upptäcka dessa behov behöver man 

ha en kunskap om symptomen och problemen som har kopplingar till ADHD 

(Kutscher, 2008). Geng (2011) anser att för att kunna skapa en positiv 

inlärningsmiljö för elever som har en ADHD-problematik behöver läraren ha en 

generell kunskap och förståelse kring hur man hanterar dessa elevers behov (a.a.). 

Enligt Skolverket (2001) är det viktigt att lärare får tillgång till kurser, 

utbildningsdagar och regelbunden handledning kring ämnet för att hela tiden vara 

uppdaterade och få kunskap kring hur man arbetar med elever med ADHD. I 

Skolverkets (2001) undersökning ansåg lärare och skolledning att information och 

stöd behövs, då lärares och skolledningens insikter och kompetens är avgörande för 

elevens skolsituation (a.a.). 

2.4 Teoretiskt ramverk 

Nedan presenteras det sociokulturella perspektivet vilket är det teoretiska ramverk 

studien utgår från. Det är moderna forskare som tolkar Vygotskij synsätt och lyfter 

hur samspel med andra människor påverkar och formar individen.  

2.4.1 Sociokulturellt perspektiv 
För att kunna förstå olika individer menar Hundeide (2010) att man måste se till 

individens sociala bakgrund, dess tolkningsramar och förutsättningar. Han menar att 

barnet föds in i en social värld där kulturella och historiska processer styr hur barnets 

utveckling sker. Barnet formas i samspel och samarbete med människor och på så vis 

skapas barnets identitet. Säljö (2005) är av samma karaktär och påpekar att 

människors intellektuella kapacitet, att lära och tänka inte begränsas av den 

biologiska och mentala utrustning vi föds med. Människor är i själva verket 

kulturvarelser som samspelar och interagerar med andra människor. Dysthe (2003) 

formulerar det som att det centrala i den sociokulturella inlärningsteorin är att 

lärande sker genom deltagande, deltagarnas kommunikation och språk gentemot 

varandra. Hon menar att lärande i största grad har med relationer att göra. Hundeide 

(2010) och Dysthe (2003) lyfter även fram att en individ kan ha olika identiteter i 

olika sociala sammanhang. Självidentiteten skapas utefter förväntningar som 

omgivningen har på barnet och barnet kan ha en viss ”roll” i hemmet, en annan bland 

vännerna och en tredje i skolan. Genom andra socialt viktiga individer, så som 

föräldrar, pedagog och vänner skapar barnet en bild av sig själv. Detta benämner 

Hundeide (2010) som ett metakontrakt. Det är inget kontrakt som barnet har skrivit 

under utan tilldelats och förväntas uppfylla utefter den sociala omgivingens 

förväntningar.  

Hundeide (2010) nämner det normativ-evaluerande perspektivet och det tolkande 

perspektivet och dess vikt av hur man bedömer ett barn. Det normativ-evaluerande 
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perspektivet visar hur personens handlingar motsvarar de normer och värderingar 

som existerar i samhället. Exempelvis kan detta i skolsammanhang vara prov där 

pedagogen förväntar sig ett visst svar och betyget sätts därefter. Pedagogen har då 

inte sett till elevens tolkningsram utan endast utgått från elevens svar. Medan det 

tolkande perspektivet lyfter fram vikten av att se bakgrunden till varför eleven 

svarade på frågan på ett visst sätt. Istället för att se det bristfälliga svaret som 

bristande begåvning kan det istället röra sig om bristande medförståelse. Eleven 

tolkade utefter sin egen tolkningsram och kom därför inte till den slutsats pedagogen 

förväntat sig eller som normen förväntat sig (a.a.). Dysthe (2003) belyser lärarens 

roll i elevers lärande: 

…kunskap och information överförs mellan människor på så sätt att sändaren 

kodar ett budskap… Mottagaren avkodar budskapet och lagrar det i minnet för 

framtida bruk. Undervisning innebär då olika sätt att överföra budskapet och 

lärarens roll blir i hög grad att vara den som förmedlar eller ”lär ut”, medan 

eleven tar emot och ”lär in”. (Dysthe, 2003, s. 49). 

Hundeide (2010) poängterar att det är lärarens uppgift att ge elever anpassat stöd. 

Med detta menar han att läraren ska utgå från barnets positiva initiativ och vara till 

stöd i den mån det behövs. Syftet med detta påpekar han är att eleven ska uppleva att 

man bemästrar färdigheten själv, trots att lärarens vägledarroll kan ha haft en 

avgörande roll i de tidigaste faserna. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur rektorer arbetar med elever med en 

ADHD-problematik samt vilket stöd rektorerna erbjuder sina pedagoger i detta 

arbete. Studien kommer att rikta sig mot rektorer som arbetar inom grundskolans 

tidigare år, årkurs 1-6. Våra frågeställningar är följande: 

1. Hur får rektor kunskap om vilket stöd elever och pedagoger är i behov 

av? 

2. Vilka stöd kan rektorer ge pedagoger i arbetet med elever med ADHD-

problematik? 

3. Hur kan skolor arbeta för att stödja elever med ADHD? 
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4 METOD 
I följande kapitel presenteras vårt metodval samt studiens tillvägagångssätt. Här tas 

även de etiska aspekterna och studiens tillförlitlighet samt trovärdighet upp. Nedan 

presenteras även en analys samt metodkritik av studien.  

4.1 Kvalitativ studie 

Vår studie är en kvalitativ studie. En kvalitativ studie bygger på ord och bild och är 

grundad i olika metoder, exempelvis metoden intervju som vi valt att bygga vår 

studie på. Studien har sin utgångspunkt i intervjuerna där intresset ligger på 

beteendemönster, socialt konstruerad kunskap och hur människor förstår och tolkar 

saker (Denscombe, 2009).  I en kvalitativ studie är det viktigt att den empiriska data 

som samlats in granskas noggrant och sedan analyseras och förklaras. Analysen ska 

sedan härledas till annan forskning (a.a.). Empirisk data innebär att den är grundad 

på verkliga förhållanden och erfarenheter. En kvalitativ studie bör inriktas på att 

undersöka egenskaper samt att identifiera företeelser som är okända eller 

otillfredsställda och söka svar på dessa (Malmqvist, 2008). Vi har valt att använda 

oss av en kvalitativ studie då undersökningen bygger på att samla empirisk data som 

vi ska analysera och jämföra med tidigare forskning. Genom att använda intervju 

samlas empirisk data in, för att kunna bearbeta och analysera rektorers kunskap och 

förståelse kring ämnet ADHD.    

4.2 Intervju 

Som metod har vi valt att använda oss av intervju. Intervju är enligt Denscombe 

(2009) den lämpligaste metoden då man vill få en insikt angående erfarenheter och 

uppfattningar. Andra fördelar med att använda intervju som metod är att man får ett 

större djup då man kan ställa följdfrågor och vara flexibel, svarsfrekvensen och 

validiteten blir därför hög. Vid intervju är utrustningen enkel då man enbart behöver 

block för att anteckna och någon form av teknik för att kunna spela in intervjun. 

Nackdelarna med att använda sig av intervju som metod kan vara att det är 

tidskrävande och kostsamt då man ska ta sig runt till olika platser för att hålla 

intervjuerna (a.a.) Även efterarbetet är kostsamt och tar tid vilket Patel och 

Davidsson (2003) och Kihlström (2008) lyfter fram. Att använda sig av en 

bandspelare eller annan inspelningsbar teknik kan anses vara kränkande på 

privatlivet och de som blir intervjuade kan känna sig hämmade då de vet att allt de 

säger spelas in (Denscombe, 2009). Studien bygger på svaren från intervjun där 

frågorna har ett bestämt fokus som intervjuaren bestämmer men frågorna ska vara 

relativt öppna och den som blir intervjuad ska ha möjlighet att svara utifrån egna 

erfarenheter (Dimenäs, 2008). Detta kallar Patel och Davidsson (2003) låg grad av 

strukturering då intervjuaren väljer att ställa frågorna i den ordning som faller sig 

bäst. De menar att i en kvalitativ intervju är respondent och opponent båda 

medskapare i ett samtal och att flytet är viktigt (a.a.). Intervjufrågorna ses i bilaga. 

4.2.1 Semistrukturerad intervju 
Det finns olika typer av forskningsintervjuer att använda sig av, vi har valt att 

använda oss av semistrukturerad intervju. Den bygger på att den som intervjuar 

använder sig av en färdig lista med frågor som ska besvaras av den intervjuade. 

Ordningsföljden är relativt flexibel och den intervjuade får möjlighet att tala fritt, 

utförligt och utveckla svar och idéer kring ämnena och frågorna som intervjuaren tar 

upp (Denscombe, 2009). 
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4.3 Urval och genomförande 

För att få svar på våra frågeställningar samt syfte intervjuade vi fem rektorer som 

arbetade inom årskurserna 1-6. Rektorerna valdes ut medvetet då vi valde att sprida 

ut intervjuerna inom olika kommuner för att få ett så brett spektra som möjligt. 

Denscombe (2009) menar att det är viktigt att man medvetet väljer ut personer till en 

intervju, vilket även Kihlström (2008) påpekar. Vi kontaktade rektorerna via telefon 

och presenterade vårt syfte med studien och därefter fick rektorerna själva bestämma 

om de ville ställa upp på en intervju. Vi ringde sju rektorer varav två tackade nej. Att 

kontakta en intervjuperson i förväg är något som Denscombe (2009) anser viktigt då 

man vet om tidpunkten passar eller inte. Vetenskapsrådet (2011) benämner detta som 

informations- och samtyckeskravet (se Etiska aspekter s. 14). De rektorer vi 

intervjuade hade jobbat som rektor mellan 2-18 år, vilket gav oss en bred 

kunskapsram. En av dem jobbade som biträdande rektor men delade ansvar med 

huvudrektor. 

Vid genomförandet av intervjun använde vi oss av mobiltelefoner där vi spelade in 

intervjuerna. Denscombe (2009) menar att om man spelar in intervjun blir den mer 

permanent och man behöver inte förlita sig till minnet. Vilket i sin tur leder till att 

studien får högre validitet. Intervjun inleddes med några uppvärmningsfrågor som 

var lätta för den intervjuade att svara på, så som yrke och hur länge personen hade 

arbetat inom verksamheten, vilket Kihlström (2008) och Denscombe (2009) 

förespråkar. Kihlström (2008) menar att den som blir intervjuad känner sig lite mer 

bekväm om man inleder intervjun med lite enklare frågor. Hon anser att en intervju 

inte bör hålla på längre än en timme då det tröttar ut de medverkande. Denscombe 

(2009) och Kihlström (2008) påpekar också vikten av att intervjun sker på en lugn 

och avskild plats, vilket vi hade i åtanke under våra intervjuer. Våra intervjuer pågick 

i cirka 30 minuter, beroende på respondenten. Innan intervjun påbörjades frågade vi 

om det var okej för respondenten att vi spelade in samtalet (se Etiska aspekter s. 14). 

Alla respondenter ansåg att det var okej att intervjuerna spelades in. Vi hade innan 

intervjun testat inspelningsfunktionen på mobilerna och valde att använda oss av två 

telefoner för att vara säkra på att tekniken skulle fungera. Att just komma till 

intervjun förberedd och att ha testat tekniken tidigare anser Kihlström (2008) är av 

yttersta vikt. Som intervjuare är man under intervjun den som ansvarar för att 

samtalet håller sig till ämnet och för att få fram bästa resultat bör man lyssna och 

vara genuint intresserad av vad den intervjuade svarar (Kihlström, 2008). Vi 

upplevde att det var svårt att vara objektiv då man kände rektorn. Vilket även 

Kihlström (2008) nämner som ett dilemma vid intervju med någon man tidigare 

träffat. 

4.4 Analys 

När intervjuerna var klara valde vi att transkribera inspelningen. Detta är något som 

både Denscombe (2009), Patel och Davidsson (2003) och Kihlström (2008) påpekar 

tar lång tid. Därför valde vi att dela upp transkriberingarna oss emellan. Patel och 

Davidsson (2003) menar att det är lättare att få en text att jobba med än att bara utgå 

från inspelningsmaterialet. Redan vid transkriberingstillfället menar Malmqvist 

(2008) att man kan reducera och sortera datamängden genom att endast skriva ut de 

avsnitt som uppenbart kopplas till syftet, vilket vi valde att göra. Därefter menar 

Kihlström (2008) att det är viktigt att gå igenom intervjuerna igen i skriftlig form och 

sammanfatta dem, vilket vi valde att göra tillsammans. Vi sammanfattade 

intervjuerna utefter våra frågeställningar något som Kihlström (2008) förespråkar. 
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När intervjuerna väl var utskrivna såg vi på materialet övergripande för att skapa en 

överblick och därefter bearbetade vi resultatet genom att bryta ner det i olika 

underkategorier utefter frågeställningar (Malmqvist, 2008). 

4.5 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra olika principer, som ska tas i åtanke vid 

forskning och undersökning. Den första är informationskravet, där man ska 

informera den utfrågade om den aktuella forskningens syfte. Nästa princip är 

samtyckeskravet, vilket innebär att den som medverkar i undersökningen har rätt till 

att själv bestämma över sin medverkan. Ett annat krav är konfidentialitetskravet, att 

de uppgifter som samlats in under undersökningen ska ges största möjliga 

konfidentialitet. Den sista principen är nyttjandekravet, vilket innebär att det 

insamlade materialet endast får användas i studiens ändamål. Vår forskning behöver 

inte prövas av en etikprövningsnämnd då det inte innebär något fysiskt ingrepp, 

påverkar personen fysiskt eller psykiskt, ingen skaderisk och inte innehåller något 

bilologiskt materiell som kan härleda till enskilda personer (a.a.). 

4.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Före det att intervjuerna ägde rum valde vi att göra en provintervju med en erfaren 

lärare. Det gjorde vi av den anledningen att vi ville se om frågorna gav oss de svar vi 

var ute efter. Kihlström (2008) menar att giltigheten för undersökningen ökar om 

någon kunnig inom ämnet granskar undersökningsmomenten och ger förslag på 

förbättringar. Vilket innefattar intervjufrågor, detta benämner Kihlström (2008) som 

innehållsvaliditet. Hon påpekar vidare att en intervju kan upplevas svår och i vissa 

fall jobbig och därför menar hon att det är viktigt att öva på att intervjua. De svar vi 

fick under provintervjun spelades inte in, de var enbart till för att avgöra huruvida 

frågorna vi ställde var relevanta. Efter provintervjun samt efter omformulering av 

frågeställningar formulerades flera av frågorna om för att få ut så mycket som 

möjligt av de kommande intervjuerna (Se bilaga). Kihlström (2008) anser att det är 

viktigt att man formar intervjufrågorna utefter sina frågeställningar, vilket även 

Denscombe (2009) lyfter fram. Denscombe (2009) påpekar att det är svårt att 

kontrollera validiteten vid intervju, då det handlar om erfarenheter och tankar. Det 

som går att göra är att kontrollera med andra källor och rimligheten i deras uttalande 

(a.a.). Vi har jämfört data med varandra samt med annan forskning. För att förbättra 

reabiliteten menar Kihlström (2008) att det är bra om det är två observatörer istället 

för att vara ensam, detta benämner hon som interbedömarreabilitet. Hon lyfter även 

fram att en inspelad intervju också ökar reliabiliteten då allt som sagts under 

intervjun kommer med. 

4.7 Metodkritik 

Efter att ha utfört intervjuerna upplevde vi att den inspelningsbara metoden både 

hade för- och nackdelar. Fördelarna var att vi kunde lyssna på samtalet igen och 

kanske uppleva intervjun på ett annat sätt än vad vi gjorde på plats. Nackdelen var att 

vi under en intervju upplevde respondenten som lite illa till mods och nervös över 

inspelningen, trots att respondenten innan intervjun godkänt metoden. Vid detta 

tillfälle kanske det hade varit bättre att anteckna vid intervjun. Vi valde att utföra vår 

intervju med öppna frågor utan någon direkt struktur, även detta visade sig ha för- 

och nackdelar. Nackdelarna här var att det blev svårt för oss att transkribera 

inspelningen samt att veta under intervjun om vi verkligen fått svar på alla våra 
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frågor. Däremot var det positiva att samtalet inte blev så strikt, det flöt på och vi 

upplevde intervjun mer som ett samtal än en intervju. Respondenterna verkade även 

känna sig mer bekväma när det blev ett flyt i intervjun. 
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5 RESULTAT 
I följande kapitel besvaras våra frågeställningar och syfte utefter intervjuerna. Vi har 

bearbetat intervjuerna och skapat kategorier utifrån respondenternas svar. Följande 

tas upp, rektorers kunskap, rektorers stöd till pedagoger samt skolors stöd till elever 

med en ADHD-problematik. 

5.1 Rektorers kunskap 

Nedan presenteras hur rektorer får kunskap om ADHD samt hur de ska bemöta 

elever med denna problematik. Här tas även upp hur de får vetskap om de elever på 

skolan som har denna problematik.  

5.1.1 Egna erfarenheter 
Under vår undersökning lyfte rektorerna gärna fram sina egna erfarenheter som 

lärare i arbetet med ADHD-problematik. De menade att de under sin tid som lärare 

arbetat med dessa elever och utvecklat en förståelse kring svårigheterna ett barn med 

ADHD kan ha. Genom sina egna erfarenheter kan de sedan på ett bättre sätt stödja 

sina pedagoger och visa en förståelse till deras arbetssituation. 

Man har funderat mycket på hur ska man jobba med dom här barnen? Det är 

olika även om dom har en diagnos, adhd, mbd, add, det finns ju olika. Man får ju 

anpassa efter eleven… man har en tydlig lärare som ger en bra inramning av 

lektionen. Nu börjar vi, såhär ska vi göra, såhär slutar vi. 

Genom olika utbildningar och fortbildningskurser anser rektorerna att de har utökat 

sin kunskap för hur de kan stödja och bemöta både pedagog och elev gällande denna 

problematik. Även litteratur och filmer lyfts fram. 

5.1.2 Skolans elevhälsogrupp 
I studien framkom det att alla skolor har en elevhälsogrupp som pedagogerna kan 

vända sig till vid misstanke om en ADHD-problematik. Skolorna benämner denna 

grupp olika, EHT (elevhälsoteam) och EHG (elevhälsogrupp). I denna grupp sitter 

skolsköterska, kurator, specialpedagog och rektor. Rektorerna är överens om att det 

bästa alltid är att medverka vid dessa möten, men ibland räcker inte tiden till. Under 

elevhälsomötet diskuterar gruppen eleven ifråga och hjälps åt med att komma på 

lösningar och bestämmer huruvida man ska vidarebefordra sin misstanke för 

utredning. 

Sen har vi ju elevhälsoteam som träffas varje vecka. Och där får man skriva i en 

blankett om ansökan om särskilda stöd, om det är någon elev som man är orolig 

för som pedagog och diskutera vidare där. Sen så bestämmer vi vilka åtgärder 

som ska göras. 

Om det kommer fram att en utredning är nödvändig är det rektorn som ansvarar över 

detta. 

5.1.3 Olika möten 

…det är mötena som är bästa vägen att möta elever i behov av ett sånt här 

särskilt stöd, tycker jag. Både med pedagoger men också med målsmännen. 

Utöver EHT-möten anordnar rektor klasskonferenser och studiedagar där elever med 

problematik kan diskuteras. I undersökningen lyfter rektorerna fram vikten av att 

uppmärksamma ADHD även hos tjejer. Oftast visar inte de sin problematik genom 

hyperaktivitet, som ofta pojkar gör, utan flickor har mer av en 
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uppmärksamhetsstörning. De drömmer sig bort och har svårt att fokusera på ämnet. 

Detta är något som rektorerna anser är ett viktigt ämne att diskutera och 

uppmärksamma sina pedagoger på. Möten med elevens föräldrar, EHS 

(elevhälsosamtal) är också vanligt, då kan både elev, pedagog och rektor medverka. I 

undersökningen framkom det också att minst en gång varje termin träffar rektorn 

elevens föräldrar under ett möte enskilt för att diskutera elevens framgångar och 

motgångar. Även arbetslagen har möten. 

Arbetslagen har sina möten och då kan dom diskutera och ge sina råd och 

tips…För vi jobbar mycket med att arbetslagen hanterar det här.   

Vissa rektorer i undersökningen läser också rektorslyftet och ser även detta som ett 

sätt att utöka sin kunskap kring elever med ADHD-problematik. De lyfter även fram 

rektorsutbildningen där rektorer får läsa om ADHD som ett delmoment. Att få träffa 

andra rektorer och ha ett erfarenhetsutbyte lyfte rektorerna i undersökningen fram 

som något positivt. 

5.1.4 Kommunikation med pedagoger 

Om en elev har dom här svårigheterna då vill ju gärna läraren komma till rektorn 

med dom här tankarna och bolla lite. Ofta vill de ha mer resurser, extra tid hos 

speciallärare eller en extra person som kommer in. Och det kan vara vissa 

situationer som är jättestruliga, att gå till matsalen, att stå i kö kan vara 

problematiskt. Då måste man försöka backa upp och hitta en bra lösning. Målet 

ska alltid vara att eleven ska klara sig själv. 

I studien framkom det att rektorerna anser att pedagogerna skulle lyfta fram sina 

misstankar till rektor, men att man därefter mer ska se rektor som ett stöd i 

processen. Pedagogerna ska söka extra stöd hos rektor först när de märker att en 

åtgärd inte går som planerat eller kanske inte fungerar. Pedagogerna ska då redan ha 

sökt hjälp hos arbetslaget och specialpedagogen.  

5.1.5 Pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram 
Vid misstanke om ADHD-problematik görs alltid en pedagogisk kartläggning. 

Denna kartläggning ska helst pedagog och specialpedagog göra tillsammans. När den 

pedagogiska kartläggningen är utformad menar rektorerna i undersökningen att 

pedagogerna helst ska ha hunnit påbörja att arbeta utefter denna kartläggning innan 

det hålls ett EHT. Detta för att rektorer och pedagoger ska kunna ha något att utgå 

från under EHT-mötet. Under mötet tas sedan ett beslut om ett åtgärdsprogram är 

nödvändigt. Kommer de överrens om att eleven ifråga troligtvis har en problematik 

och känner att det behövs göras något utöver det vanliga för eleven ska ett 

åtgärdsprogram utformas. Innan ett åtgärdsprogram skrivs ska föräldrarna kontaktas 

då ett samtycke från dem behövs. När skolan väl fått föräldrarnas godkännande 

skrivs ett åtgärdsprogram som rektorn i sin tur först måste godkänna innan 

föräldrarna signerar det. Att ett åtgärdsprogram ska utformas vid påvisande av en 

ADHD-problematik är de flesta rektorerna i undersökningen överrens om, dock 

fanns undantag. 

När en diagnos ställs använder ni alltid åtgärdsprogram då?  

Alltid, som hela tiden följs upp. 

…vi kan ju se vissa tecken, då får vi jobba utifrån att den här eleven har de 

svårigheterna och göra upp ett åtgärdsprogram. Det ska ju alltid göras om man 

gör någonting utöver ordinarie undervisning, vad det än är. 



18 

 

…om man befarar att eleven inte når målen, det behöver ju inte vara så. För 

många barn med ADHD är ju inte så att de inte når målen. 

5.2 Rektorers stöd till pedagoger 

I detta avsnitt tas det upp hur rektorerna arbetar för att stödja pedagoger och vilka 

stöd som finns att tillgå på skolorna. 

5.2.1 Handlingsplan 
På kommunal nivå finns ett flödesschema att tillgå som pedagog och rektor kan 

använda sig av som stöd i arbetet med ADHD. Några av rektorerna tillhandahöll sina 

pedagoger med detta och använde det för att se stegen i processen. Även en tydlig 

dokumentation med råd, skrivna av en specialpedagog, kring elever som behöver 

särskilt stöd finns att tillgå för pedagoger där de kan följa processen steg för steg.   

Vi har ju utarbetade råd, skolverket jobbar med råd och vi har alltså vår 

specialpedagog som har gjort en tydlig dokumentation…det är anvisningar att 

tänka på i stegen för läraren, för rektorn. 

5.2.2 Skolans elevhälsa 
På alla skolor i undersökningen finns en elevhälsa där rektor eller en biträdande 

rektor alltid sitter med. Flera rektorer anser att elevhälsan ska finnas som ett stöd för 

pedagogerna. De ska vända sig till elevhälsan och rektor då de behöver stöd eller 

handledning kring arbetet med eleverna. 

När dom har signalerat att dom har dom här svårigheterna och de kvarstår, då har 

vi en elevhälsagrupp på skolan. Skolsköterska, kurator, specialpedagog och 

rektor, vi är basgruppen kan man säga. 

5.2.3 Specialpedagog 
Undersökningen visar på att alla fem rektorer anser att pedagogerna i första hand ska 

vända sig till specialpedagogen som är knuten till arbetslaget för att få stöd.  

I första hand stöd från specialpedagogen i arbetslaget och det är tanken. Till mig 

ska man komma när man verkligen inte känner att man löser det.  

Specialpedagogen ska stödja pedagogerna angående anpassningar och agera som en 

extra resurs. Denna resurs kan utnyttjas i eller utanför klassrummet beroende på vad 

som passar elev och pedagog bäst. Inom en verksamhet finns en resursgrupp i vilken 

specialpedagogen ingår och används som en resurs för elever med särskilda behov 

men även som stöd för pedagogerna i deras arbete. Specialpedagogerna har fått 

utbildning i hur man skriver pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram och 

hjälper därför pedagogerna att utforma dessa då inte alla pedagoger fått utbildning i 

hur de ska utformas.  

I vår förskola har all personal fått utbildning i pedagogisk kartläggning. Här i 

grundskolan har inte alla fått… Alla lärare har inte riktigt fått det här men dom 

är ju med och skriver med specialläraren. 

Specialpedagogen kan även stödja pedagogen genom att under en lektion lyssna och 

titta på hur pedagogen i fråga ger instruktioner till eleven med ADHD. 

Specialpedagogen kan sedan ge tips och de kan tillsammans diskutera fram hur 

pedagogen kan förbättra lektionerna för att på bästa sätt stödja eleven. Stödet från 

specialpedagogen kan även vara att delge ny information till arbetslagen angående 

hur de kan arbeta med dessa elever. En specialpedagog kan även nyttjas som ett stöd 

enbart för pedagogerna, då får eleverna istället stöd från annan vuxen. 
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5.2.4 Tillgång till fler vuxna 
För att stödja pedagogerna i deras arbete med elever med en ADHD-problematik kan 

fler vuxna i klassrummet fungera som ett stort stöd. Rektorerna menar att det ofta är 

extra resurser i form av en annan vuxen som pedagogerna efterfrågar. I 

undersökningen kom det fram att rektorerna efterfrågar fler pedagoger som en resurs. 

Två pedagoger per klass, där resursen i fråga ska bestå av en utbildad förskollärare, 

grundskollärare eller fritidspedagog. Även speciallärare inne i klassrummet är av 

stort stöd för pedagogen. I de yngre åldrarna, framförallt årskurs 1 och 2, behövs det 

fler pedagoger då det är viktigt att eleverna tidigt får rätt stöd. Undersökningen 

visade på att enligt rektorerna bör minst två pedagoger finnas till hands under dagen 

för de yngre eleverna. 

Jag skulle vilja ha lite mer resurser till de yngre barnen… fler pedagoger i 

årskurs 1 och 2 framförallt.  

Fritidspedagoger finns som ett stöd, på de flesta skolorna finns det fritidspedagoger 

knutna till en klass eller årskurs som fungerar som ett stöd under skoldagarna för de 

yngre eleverna. Att ta in fler vuxna som en resurs kan vara ett bra stöd, dock menar 

rektorerna att man även måste vara försiktig med det. Det är först när en elev påvisar 

stora svårigheter med att befinna sig i klassrummet som en extra resurs kan sättas in, 

för att eleven ska kunna få jobba i en mindre grupp eller enskilt.  

Men visst har du en elev som blir helt galen och river ett helt rum en gång i 

veckan så måste du ju tänka, men det är inte per automatik att det kommer in 

någon annan vuxen.  

Enligt rektorerna kan det även finnas nackdelar med för mycket resurser. Elever och 

pedagoger kan bli förvirrade angående vem det är som bestämmer under lektionen. 

Att ta in fler vuxna i klassrummen löser inte alla problem och det är farligt att tro att 

så är fallet.  

Men jag vill inte ha resonemanget ju fler desto bättre för jag tror det kan bli 

värre.  

Men det finns en fara också i att ha många vuxna i klassrummet. Är du två i 

klassrummet så kan det bli svårt både för dig själv och för den andra pedagogen 

men det kan också bli jättesvårt för barnen, vem är ledaren? … Det kan jag tycka 

är en baksida, en nackdel med mycket resurser. 

Att ha en personlig assistent som resurs anser en av rektorerna i studien är av yttersta 

vikt för att en elev med ADHD ska klara sin skolgång. En personlig assistent ska 

finnas där som ett stöd enbart för eleven med svårigheter och de ska befinna sig i 

klassrummet. 

5.2.5 Stöd utifrån verksamheten 
I studien framgår att det finns mycket stöd för pedagoger utanför verksamheten. Det 

finns en kommunal central elevhälsa som bland annat består av specialpedagoger. 

När man på skolan känner att man inte längre har kunskapen kring hur man ska 

arbeta vidare med en elev kan man vända sig till den centrala elevhälsan för stöd.  

Specialpedagogerna i den centrala elevhälsan och skolpsykologer från kommunen 

kan komma ut till verksamheten där de kan handleda pedagogerna samt göra olika 

tester med eleven. 

…njä, det här går inte så bra. Då måste vi ha in ytterligare kompetenser. Då har 

vi centrala elevhälsan och då skriver vi en anmälan till centrala elevhälsan. Så att 

då kommer dom som har ännu högre kompetens på det specialpedagogiska 

området, dom kommer in och dom kan göra tester. 
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Testerna är bland annat till för att pedagogen ska få mer kunskap kring hur man ska 

bemöta eleven. MSU-pedagoger, pedagoger som arbetar inom Myndigheten för 

skolutveckling, finns att tillgå som ett stöd för pedagoger. 

Det är ju framförallt MSU-pedagogerna och skolpsykolog som handleder 

arbetslag. De utreder till viss del men lika stor del går till handledning.  

Pedagogerna inom myndigheten inriktar sig på ett område, i det här fallet ADHD och 

aspergers och kan komma ut till skolorna och handleda pedagogerna kring deras 

arbete med eleverna med svårigheter. Som pedagog och rektor kan man även vända 

sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). De kan komma på besök och 

handleda och berätta för pedagoger hur de kan arbeta med elever med ADHD. Även 

BUP, Barn och ungdomspsykiatriska avdelningen och Habilitering är myndigheter 

skolor kan vända sig till för att få stöd.    

5.2.6 Kompetensutbildning och fortbildning 
Rektorerna i studien är överens om att det finns en bred och bra baskunskap hos 

pedagogerna ute på skolorna kring ADHD. Den kunskapen behöver hela tiden 

byggas på eftersom det hela tiden kommer ny forskning kring ämnet. Några av 

rektorerna ansåg att alla bör få kompetensutbildning kring ämnet, men de pedagoger 

som arbetade med elever med ADHD bör få mer utbildning.  

Alla har fått göra det till en viss del. Men om du får ett barn med dom här 

uttalade svårigheterna, det är klart att vi tänker extra på dig att du behöver 

påfyllnad.  

Andra rektorer ansåg att alla pedagoger bör få samma utbildning, oavsett om de har 

elever med ADHD i klassen eller inte.  

Utbildning för alla ja. För jag tror att alla behöver en grundkunskap, för även om 

man inte har eleven i sin klass möter man dem på skolan. 

Det finns olika fortbildningsmetoder som pedagoger kan utnyttja för att öka på sin 

kunskap om ADHD. Det finns föreläsningar, föreläsningsserier, kurser, skolan kan 

bjuda in föreläsare. Pedagogerna kan i arbetslag eller på arbetslagsträffar läsa, se på 

film och sedan diskutera vad de sett och utbyta erfarenheter. Skolan kan även 

använda sig av kommunala specialpedagoger, BUP, SPSM och Habilitering som 

erbjuder fortbildning.    

5.2.7 Söka stöd hos rektor 
I undersökningen kom det fram att pedagoger ofta söker stöd hos rektor angående 

elever i svårigheter. 

Om en elev har de här svårigheterna då vill ju gärna läraren komma till rektorn 

med de här tankarna och bolla lite. 

Några av rektorerna ansåg att pedagogerna kan komma till dem om de känner att de 

vill diskutera problematiken kring ett barn. Rektorn finns då där som ett stöd för 

pedagogen och de kan tillsammans komma fram till hur de ska gå vidare med den 

här eleven. Rektor kan även besöka klassen för att se hur undervisningen ser ut. På så 

sätt kan rektor stödja och ge pedagogen tips på hur undervisningen kan förbättras. De 

flesta rektorer var dock överens om att pedagoger inte ska söka stöd hos rektor i 

första hand men att de alltid finns där som ett stöd för pedagogerna.   
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5.3 Skolors stöd till elever 

Nedan presenteras vilka resurser som finns att tillgå på skolorna i arbetet med 

ADHD-problematik. 

5.3.1 Utredning och åtgärdsprogram 
I undersökningen lyfter rektorerna fram hur viktigt det är att det pappersarbete som 

rör barn med ADHD görs korrekt. Vid misstanke ska en pedagogisk kartläggning 

göras direkt, vilket alla rektorer är överens om. Vem som gör den skiljer sig åt, vissa 

rektorer menar att pedagogen ska göra kartläggningen tillsammans med 

specialpedagogen. Medan det framkomer att det bästa är om hela arbetslaget är 

involverat då de träffar eleven dagligen. Dock påpekar de flesta rektorerna i 

undersökningen att det inte är diagnosen som avgör hur skolan bemöter elever med 

en ADHD-problematik. 

…brukar jag också alltid betona att det är ju inte en diagnos som avgör hur vi ska 

bemöta barnet i skolan. Asså vi måste ju möta det där det är hur eller hur sen kan 

ju det underlätta för oss också givetvis i skolan att man kan se att de här sidorna 

som är elevens starka och bygga på dem. Oftast för barnet själv är det väldigt 

skönt att veta att det är därför som jag reagerar som jag gör i vissa situationer. 

En verksamhet står ut från de andra då rektorn där anser att en diagnos är absolut 

nödvändig, detta för att kunna ansöka om ett tilläggsbelopp för eleven hos 

landstinget. Dock är alla överens om att det inte handlar om att sätta en stämpel på 

eleven utan diagnosen är till för att kunna hjälpa eleven på bästa sätt. När väl en 

pedagogisk kartläggning är gjord har de ett möte på skolan, som de flesta kallar 

EHT, där ett beslut om man ska gå vidare för utredning tas. I samband med detta 

möte kontaktas även föräldrarna. Alla rektorer i undersökningen är överens om att 

det är väldigt viktigt att få med sig föräldrarna i processen tidigt för att förenkla för 

eleven. Det är sedan upp till rektorn att skicka en utredning till Habiliteringen eller 

BUP. I undersökningen framkom det även som något positivt om föräldrarna själva 

kontaktade Habiliteringen för utredning, då processen ofta går snabbare då. 

Rektorerna påpekar starkt att utredningen görs för elevens skull och inte för skolan. 

Jag tror ju inte att en diagnos är ett saliggörande. För vissa barn så kan det vara 

bra, för de förstår, jag är inte dum i huvudet. Men ibland så tänker jag att man  

hör folk säga; bara de får en diagnos, men så enkelt är det ju inte. Utan det är ju 

hur vi ser på, hur vi arbetar med eleven. Det är ju det som är det viktgaste. 

Sedan träffar pedagogen elev och föräldrar för att skriva ett åtgärdsprogram, detta 

åtgärdsprogram ska sedan föräldrarna skriva under. 

5.3.2 Specialpedagog 
Undersökningen visar på att alla skolor har någon form av specialpedagogik att 

tillgå, i form av resursgrupper, specialpedagog som kan komma in i klassrummet 

samt möjlighet till en- till en-lärande inne på specialpedagogens rum. 

5.3.3 Assistent 
Under undersökningens gång kom assistenter till elever med ADHD ofta på tal 

gällande resurser, men de flesta rektorerna såg assistenter som något negativt som de 

helst inte vill ha. 

Men det är någonting som många tänker att får de en diagnos så får vi en 

assistent, men så är det inte… Och jag tänker också de gånger jag har sett 

assistenter, om jag tänker som när jag jobbade som lärare, så visst, det har 
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fungerat bra med några men oftast så är det väldigt unga personer som kommer 

in som inte har någon pedagogisk erfarenhet. Och egentligen de här barnen de 

behöver ju ha all pedagogik de kan få. 

Medan det enligt en annan rektor är en assistent en elev med ADHD är berättigad.  

…det lagen säger är att om jag skulle få tilläggsbelopp för den eleven då är det 

en person. Den personen ska finnas vid elevens sida under skoldagen. Man ska 

inte mixa ihop det, för det specialpedagogen gör…är ju det att hon jobbar riktat 

mot andra elever. 

En assistent som kan följa eleven under hela skoldagen och vara ett stöd riktat endast 

till eleven är något som en av rektorerna anser är av yttersta vikt. De övriga 

rektorerna menar att en elev med ADHD bara vill vara som alla andra och få sitta 

och jobba självständigt, de är inte i behov av en assistent. 

5.3.4 Anpassning 
I arbete med elever med en ADHD-problematik lyfter rektorerna fram vikten av att 

deras pedagoger tänker på att anpassa efter eleven. Det handlar bland annat om 

klassrumsanpassning, avskärmningar, kompensatoriska hjälpmedel och 

schemaanpassningar. Något som de som rektorer kan göra för att hjälpa elever med 

ADHD-problematik är att se till att eleven ifråga inte behöver göra alltför många 

klassrums- och lärarbyten. Förändringar stärker elevens problem och att därför skapa 

en trygg miljö med rutiner anser de är väldigt viktigt. Så länge det inte handlar om 

flytt och dylikt kan rektorerna på så vis styra över just klassrums- och lärarbyten. I 

undersökningen kom det även fram en önskan om lite mer resurser från rektorerna 

när det kommer till utrymmet på skolan. De vill gärna ge elever med ADHD chansen 

att jobba i mindre grupper, men för detta var det lite ont om utrymme. 

Ju tidigare man hjälper dem hitta strategier desto bättre. Och då behöver vi ha 

lite mindre grupp…och vi har lite ont om utrymme. Men finge vi resurserna, då 

skulle vi lösa det. 

Rektorerna lyfter även fram de lite mindre lösningarna som egentligen inte kräver 

några extra resurser, så som att förebygga köer och att läraren följer schemat och ger 

eleven struktur. De lyfter även fram att elever med ADHD inte nödvändigtvis 

behöver göra som alla de andra eleverna, utan idag är det en skola för alla och då är 

det pedagogernas jobb/skyldighet att anpassa undervisningen efter varje individ.  

5.3.4.1 Struktur och tydlighet 
För en elev med en ADHD-problematik anser rektorerna att de behöver en tydlig 

pedagog som ger en bra inramning av lektionen. Med tydliga instruktioner, bilder på 

tavlan och bildschema menar rektorerna att deras pedagoger lättare når fram till 

dessa elever. Rektorerna vill att pedagoger ska vara uppmärksamma och puscha 

eleven när det behövs, att berömma en elev när den gör något bra är A och O. I 

undersökningen kom det också fram att arbetslaget har en stor roll i att stödja och 

hjälpa sina kollegor i arbetet med ADHD-problematik. De kan komma in i 

klassrummet och observera under en lektion för att komma på lösningar. 

Det är jättebra om en kollega kommer in och lyssnar. Hur gör jag när jag ger en 

instruktion? Hur ger jag signal om att nu kan barnet börja jobba, hämta sina 

grejer och börja jobba. Gör jag det i fel ordning, då blir det ju kaos. 
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5.3.4.2 Miljö  
 

Det är väldigt lätt att man halkar in på att sätta upp alla elevernas teckningar, 

temaarbeten. Så väggarna är fulla med grejer. Runt tavlan är det alfabet, bilder, 

kom ihåg läxa. Det är överbelastat med information och den är färgglad. Det är 

sånt som stör mycket och det tänker man inte på för det ser ju ombonat och 

trevligt ut. 

Rektorerna i undersökningen lyfter fram vikten av att fundera över huruvida det är 

nödvändigt att ha så mycket information och bilder i elevernas synfält. De menar att 

man istället kan sätta upp teckningar i korridoren eller längst ner i klassrummet. 

Även belysning och möblering är något de anser att man ska ha i åtanke när det finns 

ADHD-problematik i klassen. Om möjlighet finns nämner rektorerna också att en 

elev med ADHD kan behöva ha ett lugnt rum, kanske grupprum, att kunna smita 

iväg till när koncentrationen tryter. På en skola finns det en resursgrupp för just detta 

ändamål. 

5.3.5 Inkludering 
Studien visar på att rektorer i så lång utsträckning som möjligt vill ha kvar eleverna i 

klassrummet, alla elever ska inkluderas. För att underlätta för elever med ADHD kan 

pedagogerna byta klassrum och eleverna stanna kvar i sitt hemklassrum då det bästa 

är om eleven med ADHD byter miljö så lite som möjligt. Målet är att ha kvar eleven 

i klassrummet med anpassningar, resursen kan följa med in i klassrummet som stöd 

för eleven.  

Vi jobbar i en skola för alla och i en skola för alla så måste man jobba med 

inkludering.  

Ibland blir det för mycket för eleven och då får man undervisa i mindre grupp eller 

en och en. Det blir inte bra för varken eleven, klasskamraterna eller pedagogen om 

eleven inte fungerar inne i klassen. 

Om man kan hjälpa dom ute i klassen så är det bäst. Men om det blir för stökigt 

då det inte blir framgångsrikt är det bättre att dom kommer till resursgruppen.  

Genom att föräldrar och klasskamraterna får kunskap om eleven med diagnos och 

vad diagnosen innebär ökar förståelsen för elevens beteende. Det gör det lättare för 

eleven att accepteras i klassen vilket underlättar vid inkludering. 

5.3.6 Resurser utifrån 
Elever kan få stöd från annat håll inte bara inom verksamheten. Rektor kan skicka en 

anmälan till centrala elevhälsan i kommunen, som gör tester för att se vilka styrkor 

och svagheter eleven har. Har skolan tillsammans med centrala elevhälsan gjort allt 

de kan lämnas en remiss in till BUP som gör fler tester och stöttar elev och föräldrar. 

Liksom pedagogen kan eleven med ADHD-problematik få stöd från Myndigheten 

för skolutveckling (MSU-pedagoger), Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPMS), 

skolläkare och skolpsykolog som kan bli inkopplade vid behov. 
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras resultatet gentemot tidigare forskning. Här intas ett kritiskt 

förhållningssätt med hjälp av den tidigare forskningen. Utifrån detta förs en 

diskussion där egna åsikter lyfts med stöd från resultatet samt forskning.  

6.1 Rektors kunskap om vilket stöd elev och 
pedagog behöver 

I undersökningen framkommer det att rektorernas kunskap kring ADHD dels 

kommer från egna erfarenheter under den tid de själva jobbat som lärare, men också 

genom den elevhälsa och de specialpedagoger som finns i verksamheten. 

Hallerström (2006) anser att det är av yttersta vikt att rektorer har en pedagogisk 

bakgrund. Englund (2011) och Utbildningsdepartementet (2011) poängterar vikten 

av att rektorer visar starkt ledarskap och en auktoritet (a.a.). Genom att ha en 

pedagogisk grund att stå på ökar rektorernas kunskap och förståelse kring hur man 

bör arbeta med dessa barn. Samarbetet mellan pedagog och rektor förbättras då 

rektor tar en given ledarroll. Rektorerna i vår undersökning lyfter fram hur viktigt det 

är för elever med ADHD-problematik med en anpassad miljö och att just anpassa 

utefter individen, vilket både Tufvesson och Tufvesson (2009) samt Hellström 

(2007a) lyfter fram. Rektorerna lyfter fram elevhälsamöten som den första processen 

i kontakt med elever med en ADHD-problematik. Här närvarar rektorerna för det 

mesta och det är just här pedagogerna i första hand kan diskutera barnet med rektorn 

och komma överrens om hur arbetet med eleven ifråga ska fortskrida. Dock visar det 

sig i vår undervisning att huruvida ett åtgärdsprogram ska bildas inte är enhälligt. 

När en diagnos ställs använder ni alltid åtgärdsprogram då?  

Alltid, som hela tiden följs upp. 

…om man befarar att eleven inte når målen, det behöver ju inte vara så. För 

många barn med ADHD är ju inte så att de inte når målen. 

…vi kan ju se vissa tecken, då får vi jobba utifrån att den här eleven har de 

svårigheterna och göra upp ett åtgärdsprogram. Det ska ju alltid göras om man 

gör någonting utöver ordinarie undervisning, vad det än är. 

Här framkommer det alltså att ett åtgärdsprogram för elever med en ADHD-

problematik i en verksamhet inte är självklart, utan upprättas endast om eleven ifråga 

befaras att inte nå målen. Medan de andra rektorerna starkt påpekar att ett 

åtgärdsprogram alltid ska uppföras så fort något utöver den ordinarie undervisningen 

görs.  

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av 

programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur 

åtgärderna ska följas upp och utvärderas. (Utbildningsdepartementet, 2010). 

När vi tolkar vad som står i skollagen ser vi ett åtgärdsprogram som något 

obligatoriskt som precis som de andra rektorerna säger, ska göras så fort 

pedagogerna gör något utöver det vanliga med eleven ifråga. Detta är även något 

Skolverket (2001) och Hellström (2007b) förespråkar. De menar vidare att det är 

viktigt att skriva ett åtgärdsprogram för elever med svårigheter (a.a.). Att just en 

sådan här viktig del i elevens skolgång skiljer sig i huruvida ett åtgärdsprogram 

utformas för eleven tycker vi är förbluffande. Här anser vi att man kan se en skillnad 

i kunskapen hos rektorerna kring hur man bör fortskrida i arbetet med elever med 

denna problematik.  
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Rektorerna i vår undersökning lyfter även fortbildningskurser som något de kan ta 

del av för att få kunskap kring ämnet. Dock menar de att tiden och ekonomin har en 

stor faktor i hur ofta de kan utnyttja detta. Pont m.fl. (2008) lyfter vikten av att 

rektorer fortbildar sig för att på bästa sätt kunna bemöta alla elever. I vår 

undersökning upplever vi att rektorerna hellre ser att pedagogerna fortbildar sig, då 

vi uppfattar det som att det är pedagogerna som ska dra det största lasset. 

Utbildningsdepartementet (2011) och McKinsley & Company (2007) har i sina 

rapporter fått fram att rektorer gärna ser att pedagogerna fritt arbetar med eleverna 

och att dialogen mellan pedagoger och rektorer kan vara bristfällig. Detta är även 

något som vi uppmärksammat och tycker stämmer överrens med vår undersökning. 

Enligt rektorerna har pedagoger idag en bred kunskap kring ADHD, därför klarar de 

till stor del arbetet på egen hand i sina arbetslag utan rektors inblandning. McKinsley 

& Company (2007) lyfter däremot detta som något negativt. De anser att rektorerna 

hela tiden bör föra en dialog med pedagogerna kring deras arbete för att skolan ska 

nå bästa resultat och målen. 

6.2 Rektors stöd till pedagoger i arbetet med ADHD-
problematik 

Vi valde att göra denna undersökning då vi tyckte att det var väldigt intressant att se 

hur rektorer ser på arbetet med dessa elever, eftersom vi själva upplevt pedagogernas 

frustration kring resurser och deras kamp med denna problematik. Vi känner att 

frustrationen till en viss del är befogad, då vi efter att ha tolkat vår undersökning 

tycker att det framgår att rektorerna helst ser att pedagogerna klarar av problematiken 

på egen hand. Rektorerna är överrens om att pedagogerna i första hand ska vända sig 

till specialpedagogerna i arbetet med elever med en ADHD-problematik. Till viss del 

är det förståeligt då det är specialpedagogerna som har en utbildning riktad specifikt 

mot elever i behov av särskilt stöd. Det stöd som rektorerna kan ge pedagogerna är 

tillgången till specialpedagog och extra vuxenstöd, vilket Juul (2005) förespråkar. 

Att just ha ett extra stöd i klassrummet är något som Skolverket (2001) och 

Hellström (2007b) lyfter som något positivt. Däremot framkommer det i vår 

undersökning att rektorer till viss del är skeptiska till extra personal. De menar att 

extra personal inte är svaret som löser alla problem, de lyfter även att extra personal 

kan försvåra ledarskapet i klassrummet. Både pedagoger och elever kan ha svårt att 

uppfatta vem som bestämmer och vem som ska lyssnas till. Rektorerna lyfter även 

fram förslag på kompensatoriska hjälpmedel, så som vikväggar och hur pedagogerna 

kan ändra på klassrumsmiljön. Detta är även något som Juul (2005) och Tufvesson 

och Tufvesson (2009) anser är av yttersta vikt.  

Idag verkar det som, enligt vår undersökning, att rektorerna förlitar sig på att 

pedagogerna själva tar tag i problemet. Rektorerna erbjuder föreläsningar och 

utbildning i den mån ekonomi finns, men annars är det upp till varje pedagog och 

specialpedagog att själva lösa problemet. Geng (2011) lyfter att pedagoger behöver 

en kunskap kring ADHD-problematik för att kunna bemöta dessa elevers behov. 

Detta är även något som alla rektorer i vår undersökning är överens om. 

Den inblandning rektorerna i dagsläget verkar ha kring elever med ADHD-

problematik är om ett åtgärdsprogram är bra utfört eller ej, då rektorerna ska skriva 

under detta. Rektorernas första möte gällande elever med ADHD-problematik är när 

en pedagogisk kartläggning har utförts, man har då ett elevhälsomöte kring eleven. 

Därefter kan beslut fattas om specialpedagog och pedagog gemensamt ska utföra ett 

åtgärdsprogram. Här lyfter rektorerna problematiken med en diagnos då eleven 
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ifråga stämplas som ett ”problembarn” och denna stämpel är sedan i stort sett 

omöjlig att bli av med. Hundeide (2010) benämner detta som ett metakontrakt. Det är 

inget kontrakt eleven ifråga har skrivit på, utan tilldelats och det blir med de ögonen 

som metakontraktet är skrivet som man ser och bemöter eleven. Däremot påpekar 

rektorerna att en diagnos även kan vara gynnande för eleven. Rektorerna lyfter att en 

diagnos ställs för barnets skull, inte för att skolan ska få tillgång till extra resurser. 

6.3 Skolors stöd till elever med ADHD-problematik 

Rektorerna poängterar vikten av att behålla elever inne i klassrummet i den mån det 

är möjligt. För att möjliggöra detta kan det behövas ett extra stöd i klassrummet. I 

vår undersökning ser rektorerna gärna att detta stöd är i form av specialpedagogen 

som kan komma in i klassrummet vissa timmar, istället för att ta ut eleven. De lyfter 

dock att detta är drömscenariot och att så inte alltid är fallet. Ibland kan situationen 

kräva att eleven tas till ett mindre mer ostört rum och får sitta ensam med 

specialpedagogen. Ur ett sociokulturellt synsätt lyfter både Dysthe (2003), Hundeide 

(2010) och Säljö (2005) att det är genom relationer och gemenskap som lärandet 

kommer till och därför vore det ultimata att behålla eleven ifråga i klassen. Juul 

(2005) påpekar att elever med en ADHD-problematik är berättigade 

specialundervisning, antingen enskilt, i klassrummet eller i en mindre grupp. Även 

Skolverket (2001) och Hellström (2007b) menar att ett extra stöd just i klassrummet 

är något positivt då eleven ifråga inte tas ut ur sitt sammanhang. Skolverket (2001) 

nämner även assistent som ett allternativ till elever med ADHD. I vår undersökning 

var dock alla rektorer, med ett undantag, väldigt skeptiska till just assistenter. De 

påpekade att elever med problematik är de som är i störst behov av pedagogik men 

att assistenter oftast inte har en pedagogisk utbildning. De lyfter även att målet alltid 

ska vara att eleven ifråga ska klara sig själv och denna utveckling kan en personlig 

assistent förskjuta. Dock menade en av rektorerna att elever med ADHD-problematik 

var berättigad stöd och att det bästa för eleven vore en personlig assistent som hela 

tiden kunde se till elevens behov. Att ta in en assistent för hela klassen såg denna 

rektor som bortkastade pengar. Resursen skulle läggas på eleven med problematik, 

ingen annan. 

Rektorerna i vår undersökning lyfter fram att barn med just ADHD-problematik mår 

bra av att få tillgång till ett mindre rum, grupprum, som de kan gå till när de behöver. 

Grupprum är något som rektorerna anser att de har brist på och skulle behöva 

ytterligare resurser till. Något som rektorerna poängterar som extra viktigt är den roll 

pedagogen har för att hjälpa eleven. Detta i form av anpassning som inte kräver 

ekonomiskt stöd. Det kan vara pedagogens tydlighet i instruktioner, rama in lektioner 

och skapa en lugn och harmonisk klassrumsatmosfär. Gillberg (2008) påpekar att just 

elever med ADHD har svårt att planera och se framåt, han menar att som stöd till 

dessa elever behövs fasta rutiner och strukturerade scheman (a.a.). Att skapa denna 

struktur är upp till pedagogen och det gäller för pedagogen ifråga att följa rutinerna 

för att inte förvirra och försvåra för eleven. Rektorerna nämner även vikten av att 

teckningar, alfabet framme vid tavlan, belysning och möblering tas i åtanke i jobbet 

med ADHD-problematik. Dessa ting kan ses som röriga och distraherande för elever 

med ADHD-problematik menar Hellström (2007a). Ofta sätter pedagoger upp saker 

på väggarna för att göra klassrummet mer hemtrevligt, men i åtanke bör man ha att 

det stör koncentrationen för många elever. Tufvesson och Tufvesson (2009) tar också 

upp att barn med ADHD är väldigt känsliga för det auditiva och det visuella, dessa 

faktorer kan bidra till koncentrationssvårigheter. Som rektor bör man tänka över 
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vilka ljud och synintryck som kan störa eleven och anpassa klassrum samt skola i 

den mån det är möjligt. 

6.4 Fortsatta studier 

Enligt Gillberg (2008) är det en elev i varje klass på 15 elever som har en ADHD-

problematik. Denna diagnos är något som på senare år ökat bland barn, vilket 

rektorerna i vår undersökning uppmärksammar. Vidare forskning skulle kunna vara 

varför fler får diagnosen ADHD. Ett annat förslag till fortsatt forskning är att se 

frågan på högre nivå, att gå från rektor till kommunal nivå och se vad de har för 

resurser och stöd att erbjuda skolor i arbetet med ADHD-problematik. Det vore även 

intressant att undersöka hur pedagogerna ser på rektorns roll och stöd när det 

kommer till ADHD-problematik och jämföra pedagogers och rektors syn på stödet 

som finns kring dessa elever. 



28 

 

7 REFERENSLISTA 

Axengrip, C & Axengrip, J. (2002). Pedagogiska hjälpmedel för elever med 

DAMP/ADHD. Grundläggande kunskaper om diagnoserna och användandet 

av pedagogiska hjälpmedel. Umeå: Konsulterna Axengrip. 

Beckman, V & Fernell E. (2007). Utredning och diagnostik. I Beckman, V (red). 

ADHD/DAMP – en uppdatering. Uppsala: Studentlitteratur. 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forsningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Dimenäs, J. (2008). Om att verifiera undersökningsresultat. I Dimenäs, J (red). Lära 

till lärare. Att utveckla läraryrket- vetenskapligt förhållningssätt och 

vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber.  

Dysthe, O. (2003). Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I Dysthe, 

O (red). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Englund, K. (2011) Kompetensutveckling på dina villkor. Linnéuniversitetets 

kompetensutveckling för skolledare och lärare i förskola och skola. [www] 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126245!/Menu/article/attachment/Rekt

orslyftets%2520m%25E5ldokument.pdf Hämtat: 2013-01-16 

Geng, G. (2011). Investigation of Theachers’ Verbal and Non-verbal Strategies for 

Managing Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Students’ 

Behaviours within a Classroom Environment. Australian Journal of Theacher 

Education, Vol. 36, Issue 7, article 2. 

Gillberg, C. (2008). Ett barn i varje klass. Stockholm: Cura Bokförlag. 

Hallerström, H. (2006). Rektorers normer i ledarskap för skolutveckling. 

Sociologiska institutet: Lund. 

Hargreaves, A. (1998). Läraren i det postmoderna samhället. Lund: Studentlitteratur. 

Hellström, A. (2007a). Att undervisa och pedagogiskt bemöta barn/elever med 

ADHD. Stockholm: ADHD-center. 

Hellström, A. (2007b). Psykosociala och pedagogiska stödinsatser. I Beckman, V 

(red). ADHD/DAMP – en uppdatering. Uppsala: Studentlitteratur. 

Hellström, A. (2008). Handikapp Habilitering. ADHD-center: Stockholm Läns 

Landsting. 

Hundeide, K. (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling – barns livsvärldar. 

Lund: Studentlitteratur. 

Janeslätt, G. (2009). Time for time – Assassment of time processing ability and daily 

time management in children with and without disabilities. Stockholm: 

Karolinska institutet. 

Juul, K. (2005). Barn med uppmärksamhetsstörningar. Lund: Studentlitteratur. 

Kihlström, S. (2008). Att genomföra en intervju. I Dimenäs, J (red). Lära till lärare. 

Att utveckla läraryrket- vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 

metodik. Stockholm: Liber.  

Kutscher, M. (2008). ADHD att leva utan bromsar. Stockholm: Natur & Kultur. 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126245!/Menu/article/attachment/Rektorslyftets%2520m%25E5ldokument.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.126245!/Menu/article/attachment/Rektorslyftets%2520m%25E5ldokument.pdf


29 

 

Lindmark, K. (2010). Åtgärdsprogram för elever med koncentrationssvårigheter. 

Särskilt avseende elever med DAMP/ADHD. Malmö: Epago/Gleerups 

Utbildning. 

Malmqvist, J. (2008). Analys utifrån redskapen. I Dimenäs, J (red). Lära till lärare. 

Att utveckla läraryrket- vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 

metodik. Stockholm: Liber.  

McKinsley & Company. (2007). How the world’s best performing school system 

come out on top. OECD. 

Patel, R & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Pont, B & Nusche, D & Moorman, H. (2008). Improving school leadership. Vol, 1: 

policy and practice. OECD: Paris. 

Skolverket (2001). Tre magiska G:n. Skolans insatser för elever med 

funktionshinder. Stockholm: Liber. 

Skolverket (2010). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011. Stockholm; Fritzes 

Säljö, R. (2005). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 

Norstedts Akademiska Förlag. 

TALIS. (2009). Creating effective teaching and learning environments. First results 

from TALIS. OECD: Paris. 

Tufvesson, C & Tufvesson, J. (2008). The building process as a tool towards an all-

inclusive school. A Swedish example focusing on children with defined 

concentration difficulties such as ADHD, autism and Down’s syndrome. 

Journal of Housing and the Built Environment, vol. 24, no.1, pp. 47-66. 

Tufvesson, C & Tufvesson, J. (2009). Bygga skolor för fler. Den fysiska lärmiljöns 

betydelse för elever med koncentrationssvårigheter. Värnamo: Fälth & Hässler. 

Utbildningsdepartementet. (2010). Skollag 2010:800. Regeringskansliet. 

Utbildningsdepartementet. (2011). Uppdrag till statens skolverk att svara för 

fortbildning för rektorer. Statens skolverk: Stockholm. 

Vereb, R & DiPerna, J. (2004). Teachers’ Knowledge of ADHD, and Treatment 

Acceptability: An Initial Investigation. School Pshycology Review, Vol. 33, 

No. 3, pp. 421-428. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet [www] Hämtat 

från: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Sökdatum: 2013-01-16 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


1 

 

 

Bilaga 

Intervjufrågor 
 

Inledande frågor: 

 

- Hur länge har du arbetat som rektor? 

- Vilket ansvarsområde har du? 

- Vilka årskurser omfattar ditt arbetsområde? 

 

Huvudfrågor: 

 

- Vad har du för erfarenhet i arbete med ADHD?  

- Hur kommunicerar du med dina pedagoger som jobbar med barn med 

ADHD-symptom? 

- Vem informerar dig om en elev uppvisar ADHD-symptom? 

- Får du som rektor utbildning kring ADHD?   

- Erbjuds pedagogerna utbildning kring ADHD? Vilka får i så fall tillgång till 

detta?  

- Vad har ni för stöd att tillgå i er verksamhet? 

- Hur går ni tillväga då ni misstänker att en elev har ADHD?  

- Generellt sätt vad ska man tänka på då man arbetar med barn som fått en 

diagnos?  

- I ett drömscenario där ekonomin inte spelar någon roll, vad skulle du då vilja 

göra annorlunda i arbetet med elever med ADHD?   

- Berätta hur skulle det kunna se ut om föräldrar vars barn har ADHD besöker 

verksamheten med förhoppning om att börja på er skola? Hur skulle du ta 

emot dem och vad kan du erbjuda dem?  

 

 

Följdfrågor: 

 

- Har ni tillgång till någon handlingsplan angående elever med ADHD? 

- Har du och pedagoger som jobbar med ADHD-symptom olika möten för att 

se hur arbetet fortskrider?  

- Vad ger du pedagogerna för stöd då de arbetar med elever med ADHD? 

 


